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Pogodba o zaposlitvi – pravne podlage
 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13)
 Plačni sistem v javnem sektorju – obvezni minimalni standardi
 Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 60/08)
 Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike
 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
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Zakon o delovnih razmerjih
Pogodba o zaposlitvi za določen čas:
 zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo,
oziroma izobraževanja (54. člen ZDR)
 čas, za katerega je sklenjena pogodba: OPISNO!
Delodajalec in delavec skleneta delovno razmerje za določen čas zaradi
usposabljanja in izpopolnjevanja in sicer od _____ do zaključka trajanja
specializacije oziroma do opravljenega specialističnega izpita.
ali
Delodajalec in delavec skleneta delovno razmerje za določen čas zaradi
usposabljanja in izpopolnjevanja in sicer od _____ do zaključka trajanja
specializacije, predvidoma do _____ .
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Posebni tarifni del KPZZ
PPD 1, PPD 2, PPD3
Posebni pogoji dela so odraz vsebine zdravnikovega dela - zdravnik dejansko
opravlja delo v kateri izmed okoliščin, ki jih taksativno našteva Posebni tarifni del
KPZZ
 sprememba posebnih pogojev dela –skleniti (novo) pogodbo o zaposlitvi
 tudi zdravniki specializanti:
DELOVNO MESTO
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD 1
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD 2
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD 3
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Plačni razred brez napr.
38
43
41
40

Plačni razred z napr.
48
53
51
50

Zavarovanje poklicne odgovornosti
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06
- ZSPJS-F, 58/08, 15/08, 107/10 in 40/12) :
61. člen
Zdravnik, ki dela neposredno z bolniki, mora biti zavarovan za odgovornost za škodo, ki
bi lahko nastala pri njegovem delu.
Zaposlenega zdravnika zavaruje delodajalec.
Zavarovalno vsoto po posameznih specialnostih vsako leto določi zbornica v soglasju z
ministrom.
 dodati na polico zavarovanja pri svoji zavarovalnici
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Hvala za pozornost.
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